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Abstract 

This work describes the complex initial requirements for an appropriate design of a pipeline fixture. A 
sequential algorithm is developed to facilitate the optimal choice of a fixture according to its purpose and 
conditions of operation. Application areas of the various fixtures are presented according to their basic 
parameters, conditions of operations, and design and assembly requirements. 
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Въведение 

Тръбопроводната арматура представлява 
устройство, предназначено за управление на 
потока работен флуид, протичащ в 
тръбопроводните системи. Арматурата е 
неделима част от всяка тръбопроводна система. 
При работа в различните системи, арматурата е 
подложена на различни въздействия: високи и 
ниски температури, значителни налягания, 
вибрации, въздействие от агресивни течности. 
Вследствие на това изискванията към арматурата 
са разнообразни. Основните от тях: якост, 
дълготрайност, надеждност, ниска себестойност, 
технологичност, взривобезопасност, корозионно-
устойчивост са противоречиви и не могат да 
бъдат осигурени едновременно. Затова 
съществуват огромно количество различни 
конструкции [1, 2, 3, 4], всяка от които 
представлява определен компромис между тези 
противоречиви изисквания. 

Материали и методи 

Изборът на тръбопроводна арматура е 
изключително важен етап от проектирането на 
тръбопроводната система, тъй като в много 
случаи надеждността и дълготрайността на 
арматурата определя надеждността и 
дълготрайността на цялата тръбопроводна 
система. Избраната конструкция трябва да 
удовлетворява в оптимална степен всички 

технически и икономически изисквания. Изборът 
трябва да се извърши на основата на  внимателно 
подготвени и ясно изразени технически данни, 
определящи необходимите параметри на 
арматурата. Първата стъпка е установяване на 
възможността за използване на арматура, 
произвеждана серийно и в случай на липса в 
номенклатурата на серийно производство се 
подготвят данни за нейното проектиране и 
изработване по самостоятелна поръчка. В 
резултат на избора трябва да бъде избрано 
устройство, удовлетворяващо поставените 
технически изисквания и осигуряващо надеждно 
и дългосрочно функциониране на системата, към 
която ще се инсталира.  

Характеристики на арматурата могат да бъдат 
разделени на експлоатационни и конструктивни. 
Първите определят основни експлоатационни 
свойства на арматурата  и областта на нейното 
приложение, а вторите – конструктивните 
особености, които влияят на начина на монтаж, 
ремонт, поддръжка и т.н. 

Към експлоатационните (функционални) 
характеристики се включват класа на арматурата 
(спирателна, регулираща, предпазна), вид на 
изделието (клапан, вентил, шибър, кран и др.), 
материалът на основните части, задвижване и т.н. 
Към  конструктивните характеристики се отнасят 
строителната дължина и височина на арматурата, 
типа на присъединителните накрайници (фланци, 
муфи, резба, заваръчни краища), типа на 
уплътнителните пръстени (без пръстени, 
запресовани пръстени, резбовани пръстени, с 
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наплавка и т.н.), и т.н. В някои случаи, 
експлоатационните и конструктивни 
характеристики, са взаимосвързани и не могат да 
бъдат ясно разграничени един от друг. Например, 
наличието на салник или силфон не оказват 
влияние на работата на арматурата, но силфона 
ограничава хода на вретеното и броя на 
работните цикли, в същото време спестява 
времето  за притягане на салника. 

Изборът на тръбопроводна арматура се 
извършва на базата на следните комплексни 
изходни изисквания: 

1. Предназначение. Според функционалното 
си предназначение тръбопроводната арматура се 
разделя на следните класове [1, 2, 3]: спирателна 
- спира или открива подаването на работна среда 
към даден резервоар или съд или напълно 
прекъсва потока в тръбопровода (кранове, 
клапани (вентили), шибъри, клапи), регулираща 
(редукционна)– частично затваряне на 
проходното сечение и изменение на количеството 
на протичащата работна среда с цел регулиране 
на дебита, налягането, нивото, температурата, 
състава на работната среда (регулиращи клапани, 
регулатори на налягането и нивото, дроселираща 
арматура), предпазна – за ограничаване на 
работните параметри и предпазване от аварийни 
условия чрез отваряне и отвеждане на работна 
среда и понижаване на параметрите на системата 
(предпазни и байпас клапани), защитна – 
подобно на предпазната, но за разлика от нея тя 
се затваря и отделя защитавания участък 
(обратни и отключващи клапани, отсечна 
арматура), друга - маслоотделителии, кондензо-
отделители, фазоразделители, смесително-
разпределителни клапани. 

2. Характеристика на работната среда – 
налягане, температура, агрегатно състояние, 
физикохимични свойства. 

3. Начин на задвижване и управление - ръчно, 
пневматично, електическо, хидравлично, местно, 
дистанционно, автоматично. Ръчното управление 
се използва при рядко сработване. В случаите на 
често използване, необходимост от механизиране 
или автоматизиране на производствените 
процеси, необходимост от бързо отваряне в 
опасни условия или аварийни ситуации се 
използва електрическо, пневматично или 
хидравлично задвижване с местно или 
дистанционно управление. 

4. Начин на присъединяване към 
тръбопровода (с фланци, с резба, безфланцево) и 
разположение. Закрепването на арматурата към 
тръбопровода  най-често се осъществява чрез 
фланцеви съединения, които допускат бърза 

смяна на арматурата за ремонт или замяна на 
износени детайли. Типът на фланцевото 
съединение и материалът на уплътнението се 
избират в зависимост от условията на работа на 
арматурата, налягане, температура и корозионни 
свойства на работната среда. В тръбопроводите с 
малък проходен диаметър се използват резбови 
съединения. Резбовите съединения изискват 
минимално количество присъединителни 
елементи, осигуряват ниска металоемкост и 
тегло, а също така простота на конструкцията. 
Във връзка с това те се използват винаги, когато 
е допустимо. Въпреки това областта им на 
приложение е ограничена от редица недостатъци: 
труден демонтаж на арматурата; възможност за 
образуване на неразглобяемо съединение  от 
корозия; сложност при изработването на резба 
при големи диаметри и недостатъчна якост при 
големи налягания; необходимост от прилагане на 
големи въртящи моменти при сглобяване на 
резбови съединения с големи диаметри. Най-
надежден начин за присъединяване на 
арматурата е заваряване, който се прилага при 
енергетични установки с високи и свръхвисоки 
параметри на парата и в тръбопроводи  за огне- и 
взривоопасни работни среди. 

5. Параметри на външната среда – 
температура, налягане, влажност, степен на 
замърсеност, наличие на вибрации, шумове, 
магнитни полета. 

6. Монтажни и конструктивни изисквания – 
ограничения за габаритни размери, максимално 
допустимо хидравлично съпротивление, условен 
диаметър на проходния отвор, изисквания за 
херметичност, взривозащитеност, ремонто-
пригодност, надеждност, дълготрайност и др. 
При монтаж на магистрална линия с голям дебит 
на работната среда е необходимо да се използва 
арматура с ниско хидравлично съпротивление за 
избягване на големи енергетични загуби – 
шибъри или кранове. Арматурата трябва да 
притежава херметичност, т.е. да не пропуска 
работна среда в обкръжаващата атмосфера и в 
затворено положение да не пропуска флуид от 
отделения от нея участък от тръбопровода към 
другия. Херметичността се осигурява от 
съединенията вретено-капак, капак-корпус, 
корпус-тръбопровод и седло-затвор. 
Херметичността на подвижното съединение 
вретено-капак се осигурява от салников или 
силфонен възел. Във всички случаи, където това 
е допустимо се използва по-евтината салникова 
арматура, при големи проходни диаметри 
силфонното уплътнение е неосъществимо поради 
големия ход на вретеното. При избора на 
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конструкция на салника и материала на 
набивката решаващи фактори са температурата и 
корозионните свойства на работната среда.  За 
тръбопроводи, апарати и установки с огне- и 
взривоопасна, радиоактивна или токсична среда 
се избира силфонна арматура, гарантираща 
херметичност на съединението вретено-капак. 
Капакът с корпуса най-често се свързва 
посредством фланци, при малки проходни 
диаметри се използва резбово съединение, при 
енергетични установки се използва безфланцево 
съединение, самоуплътняващо се под  действието 
на усилията, създавани от налягането на 
работната среда. Класовете на херметичност при  

затварящата арматура са десет: А, АА, B, C, CC, 
D, E, EE, F, G, а при регулиращата шест: I, II, III, 
IV, V, VI. 

Резултати и обсъждане 

Областта на използване на основните видове 
арматура в зависимост от основните параметри 
на тръбопроводната арматура: условен диаметър 
DN  и условно налягане PN [4] са показани в 
табл.1, а на фиг.1 е представена графична схема 
на алгоритъм за избор на тръбопроводна 
арматура. 
 

Табл. 1 Област на използване на основните видове арматура в зависимост от условен диаметър 
DN, mm  и условно налягане PN, MPa 

(Условни означения, използвани в табл. 1 : кранове (к), клапани (в), обратни клапани (о), обратни клапи (б), 
предпазни клапани (п), регулиращи клапани (р), показатели на ниво (у), шибъри (ш), клапи (т), 
кондензоотделители (н).) 
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Фиг.1 Графична схема на алгоритъм за избор на тръбопроводна арматура 

Алгоритъм за избор на тръбопроводна арматура 
 

Предназначение 

Условия на работа 

Условен диаметър 
на отвора 

Условно налягане 

Материал  на 
съставните части 

Осигуряване на 
херметичност 

Управление 

Допълнителни 
данни 

предпазна 

спирателна 

регулираща 

защитна 

друга 

Кранове, клапани (вентили), шибъри, клапи 

Регулиращи клапани, регулатори на 
налягане и ниво 

Предпазни и байпас клапани 

Обратни, отключващи и отсечни клапани  

Кондензоотделители, смесително 
разпределителни клапани и кранове, 
фазоразделители, масоразделители 

Диаметър на тръбопровода 

Пропускателна способност 

Работно налягане 

Работна температура 

Работно налягане 

Работна температура 

Корозионна устойчивост 

Надеждност 

Височина, 
широчина 

Външна 
херметичност 

Вътрешна 
херметичност 

Местно 

Мощност на 
задвижване 

Тегло Цена Строителна 
дължина 

Дистанционно 

Задвижване 

Електромагнит 

Ръчно 

Електро, пневмо, 
хидро 

маховик, редуктор 

Вретено-капак 

Капак-корпус 

Корпус-
тръбопровод 

Уплътнителни пръстени 

Без пръстени 

Салник,мембра
на, силфон 

Фланци, резба 

Фланци, резба, 
муфа, заварка 
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Когато от даден клас по функционално 
предназначение трябва да се избере конкретен 
вид арматура се сравняват оценките от 
потребителско-експлоатационните  показатели на 
различните конструкции арматура. Препоръки 
при използване на различните видове спирателна 
арматура в зависимост от условията на 
експлоатация са представени в табл.2, а в табл. 3 
- в зависимост от монтажните и конструктивни 
изисквания [4]. 

Шибърите се използват там където габаритите 
на арматурата нямат съществено значение. 
Шибърите имат ниско хидравлично 
съпротивление, малка строителна дължина, ниска 
цена и широк диапазон от проходни диаметри. 
Шибърите се използват само като спирателна 
арматура. При необходимост от често отваряне и 
затваряне (висока честота на циклите) тяхното 
използване не се препоръчва. 

Клапаните са най-масовия тип арматура. 
Клапани с плоски уплътнителни пръстени не се 
използват в замърсени среди, в тези случаи е най-
целесъобразно използването на конусно 
уплътнение. Клапаните могат да се използват и за 
регулиране на дебита на работната среда.  Важно 
свойство на клапаните е възможността за 
използване на силфон вместо салник. Особено 
място заемат мембранните и шлангови клапани 
(шлангови клапи). Мембранните клапани  имат 
вътрешно защитно покритие от неметални 
материали (гума, полиетилен, флоропласт, 
емайл). Обикновено корпуса и капака на 
мембранните клапани се изработват от чугун, но 
някои производители ги изработват от порцелан 
със защитна обвивка във вид на външен чугунен 
кожух. Висока корозионна устойчивост имат 
чугунените емайлирани мембранни клапани с 
двуслойна мембрана от гума със защитен слой от 
флоропласт. 

Конусните (пробкови) кранове имат малки 
габаритни размери. Кранове със смазка се 
използват при повишени налягания. Сферичните 
кранове  притежават редица предимства спрямо 
конусните и успешно се конкурират с другите 
типове арматура в различни области и при 
различни режими на работа. 

Дисковите клапи имат минимална строителна 
дължина и височина,  простота при експлоатация, 
евтини са при изработване, но не са достатъчно 
херметични. 

Табл.2 Препоръки при използване на 
различните видове спирателна арматура в 

зависимост от условията на експлоатация. 
(Условни означения, използвани в табл. 2 и 3: 1 - 

шибър, 2 - салников клапан, 3 – силфонен клапан, 4 – 

пробков кран, 5 – сферичен кран, 6 – клапа, 7 – 
мембранен клапан, 8 – електромагнитни клапани.) 
Условия на 
експлоатация 

Препоръчвана 
арматура 

Допустима 
арматура 

Непрепоръчвана 
арматура  

Вискозна среда  4, 5, 7 1 2, 3, 6, 8 

Абразивна среда 4, 5, 7 1, 2 3, 6, 8 

Насипни 
материали 

4, 5 1, 2, 7 3, 6, 8 

Корозионни 
среди 

7 1, 2, 3, 5, 8 4, 6 

Агресивни среди 7 3, 8 1, 2, 4, 5, 6 
Работни флуиди 
за хладилна 
техника 

2, 3, 5 1, 6, 8 4, 7 

Работна 
температура до 
100оС 

1, 2, 3, 5, 7, 8 4, 6 - 

Работна 
температура до 
200оС 

1, 2, 3, 5, 8 4, 6, 7 - 

Работна 
температура до 
600оС 

1, 2, 3 6 4, 5, 7, 8 

Работна 
температура над 
600оС 

1 6, 2 3, 4, 5, 7, 8 

Вакуум 
 

3 
 

1, 5, 6, 7, 8 
 

4, 2 
 

Работно 
налягане над 6,4 
MPa 

1, 2, 3, 4, 5 6, 8 7 

Работно 
налягане над 40 
MPa 

2 
 

5 
 

1, 3, 4, 6, 7, 8 
 

Бързодействие 
 

4, 5, 6, 8 
 

2, 3 
 

1, 7 
 

Често 
сработване 

2, 8 1, 6 3, 4, 5, 7 

Табл.3 Препоръки при използване на 
различните видове спирателна арматура в 

зависимост от монтажните и 
конструктивни изисквания. 

Монтажни и 
конструктивни 
изисквания 

Препоръчвана  
арматура 

Допустима 
арматура 

Непрепоръчва
на арматура 

Малка строителна 
дължина 

6 1, 8 2, 3, 4, 5 

Малка височина и 
маса 

6, 4, 5 7, 8 1, 2, 3 

Ниска цена 6, 7 1, 4, 5 2, 3, 8 
Малко 
хидравлично 
съпротивление 

1, 4, 5, 7 6 2, 3, 8 

Пълна 
проходимост 
(възможност за 
почистване на 
тръбопровода) 

1, 5 - 2, 3, 4, 6, 7, 8 

Малки проходни 
диаметри до 20 mm 

2, 3, 8 4, 5, 7 1, 6 

Средни проходни 
диаметри до 200 
mm 

1, 2 3, 4, 5, 7 6 

Големи проходни 
диаметри над 300 
mm 

1, 6 4, 5 2, 3, 7, 8 

Висока 
херметичност по 
отношение на 

3, 7, 8 2, 4, 5, 6 1 
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външната среда 

Висока 
херметичност на 
затварящия 
елемент 

2, 3, 7, 8 5 1, 4, 6 

Висока 
ремонтопригодност 

2, 4, 5 3, 7 1, 6, 8 

Удобно 
обслужване 

3, 7 4, 5, 6, 8 1, 2 

Дълъг срок на 
експлоатация 

2, 6, 8 1, 4, 5 3, 7 

Висока надеждност 2, 5, 6, 8 1, 4 3, 7 
Малък ход на 
затвора 

2, 3, 8 4, 5, 6 1, 7 

Ъглов корпус 2, 3, 8 - 1, 4, 5, 6, 7 
Възможност за 
подземен монтаж 

4, 5 - 1, 2, 3, 6, 7, 8 

Заключение 

Описани са комплексните изходни 
изисквания, според които се избира подходяща 

конструкция на тръбопроводна арматура и е 
разработен алгоритъм от последователни стъпки 
за оптимален подбор на тази арматура, според 
предназначението и условията на работа.  

Разгледани са областите на приложение на 
основните видове арматура според основните и 
параметри, условията на експлоатация, монтажни 
и конструктивни изисквания. 
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